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RAADSMEDEDELING

Onderwerp
Regenboogstad

Steenbergen; 10 september 2019

Aan de Raad,

Aanleiding
De PvdA fractie heeft in de vergadering van 20 december 2018 de motie Regenboogstad 
aangehouden. In de oordeelsvormende vergadering van 11 februari 2019 is navraag gedaan hoe de 
portefeuillehouder, namens het college, met de Ínhoud van de motie omgaat.
Met deze raadsmededeling komt het college tegemoet aan de toezegging om in september 2019 
met een reactie te komen hoe met de motie Regenboogstad wordt omgegaan.

Regenboogstad
De regenboogsteden en -provincies maken zich sterk voor het verbeteren van de sociale acceptatie, 
veiligheid en emancipatie van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuele, transgender 
en intersekse personen (LHBTľs). Zij betrekken hiervoor hun lokale belangenorganisaties en 
vertegenwoordigers van de doelgroep om vorm te geven aan beleid en uitvoering. Deze gemeenten 
zoeken aansluiting bij ideeën die burgers zelf hebben voor initiatieven en activiteiten.
Na navraag te hebben gedaan bij Movisie blijkt dat het alleen mogelijk is om een gemeente als 
Regenboogstad aan te melden als hier lokaal beleid onder ligt. Er kan geen landelijke subsidie meer 
worden aangevraagd.

Cijfers
De discriminatiemonitor uit 2017 van RADAR geeft aan dat er uit Steenbergen 4 meldingen bij het 
meldpunt discriminatie en er 6 geregistreerde discriminatie incidenten bij de politie zijn gedaan. 
Discriminatie op het vlak van seksualiteit staat bij de politie op plaats twee. Op plaats 1 staat 
discriminatie op herkomst/huidskleur. LHBTI worden niet geregistreerd in Steenbergen. Uitgaande 
van een bevolking in Steenbergen van 24.781 inwoners wordt door de GGD West-Brabant de 
volgende schatting gemaakt:
50Zo LHB = 1.239 inwoners 
0,507o transgender = 124 inwoners 
0,507o intersekse s 124 inwoners 
(bron: LHBT monitor 2018 SCP)

Overleg COC
Op 16 augustus jl. heeft er een overleg plaatsgevonden met de voorzitter van het COC West- 
Brabant. Gesproken is over het landelijk initiatief Regenboogstad. In de gemeente Steenbergen zijn 
er voor zover bekend geen lokale LHBTI belangenorganisaties of groepen bekend. Verder is er geen 
specifiek lokaal beleid voor deze doelgroep opgesteld.

www.gemeente-steenbergen.nl



BM1903984

Vervolg
Het COC heeft aangegeven dat het mogelijk is om als Brabantse Wal gemeente aan te sluiten bij een 
werkgroep die recent in Bergen op Zoom is gestart. Het college heeft de voorkeur om een lokale 
werkgroep te starten. Het COC heeft aangegeven dat zij hier ondersteuning aan wil verlenen. Het is 
de planning van deze werkgroep, die zo breed mogelijk wordt opgezet, om in kwartaal vier van 2019 
voor het eerst bij elkaar te laten komen. Intentie is ook om hier Radar bij aan te laten sluiten. De 
werkgroep gaat in eerste instantie laagdrempelig en lokaal verkennen, bekijken waar behoefte aan 
is. Er wordt zoveel mogelijk aangesloten bij lokale beleidsinitiatieven, zoals bijvoorbeeld sport. Het 
COC ondersteunt dit omdat initiatieven die vanuit de doelgroep komen, het meeste kans van slagen 
hebben.
Mochten er ideeën of initiatieven van inwoners in de werkgroep naar voren komen, kan het COC bij 
het initiatievenfonds van de gemeente terecht. Dit fonds is voor alle inwoners beschikbaar.
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